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Maše v prihodnjem tednu
6. VELIKONOČNA NEDELJA,  1.5.  sv. Jožef
7.00: + Marija in Jožica VASTIČ
9.00: + Miloš Ribař, 20. obl. 
10.30: Bogu in Materi Božji v zahvalo za 50 let
           skupnega življenja
PONEDELJEK, 2.5., sv. Atanazij, škof; prvi prošnji dan
9.00 Marija Gradec: + Terezija KURAT in Marjan
19.00: za zdravje v družini
            za moč prenašanja trpljenja v bolezni
TOREK, 3.5., sv. Filip in Jakob, ap.; drugi prošnji d.
9.00 Sveti Krištof:  + Jožef in Amalija SENICA
ob 14.30: sv. maša v vežici, nato pogreb + Marije TRUPI
19.00:  + Anton RAZBORŠEK, obl., starši RAZBORŠEK in
              KNEZ            
                                                    po maši molitvena skupina
SREDA, 4.5., sv. Florijan, muč.; tretji prošnji dan
9.00 Sveti Mihael:  + Jože ZUPANC
                                   +  Jožef PUŠNIK
19.00: + Adolf  in Ana ŠANCA
            v dober namen
ČETRTEK, 5.5. GOSPODOV VNEBOHOD
7.00:  + Jožko REZEC
10.30:  + RAMŠAKOVI in Gregor LESKOŠEK
19.00:  + Franc ŠKORJA
PETEK, 6.5. sv. Dominik Savio, mladenič
7.30:  +  Leopold, Neža VERDEV
19.00: + Antonija KRAJNC
            + Silvester TERŠEK, 10. obl. in družina OBLAK
SOBOTA, 7.5. sv. Gizela, op.
19.00:  + Franc ZORE in Jože DEŽELAK
             +  Angela TERBOVC, obl. in Janez

po večerni maši celonočno češčenje Najsvetejšega

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 8.5. krstna nedelja
7.00:  živi in rajni farani
9.00: +  Marjana RAZBORŠEK, 1. obl.
          +  Rudolf HRASTNIK, obl.
10.30: + Franc SREBOT, njegovi starši in starši KLEZIN
            + Amalija HRASTNIK, 2. obl., rodbini HRASTNIK 
in MAJCEN

simbolično). Zakaj želim poudariti, da ne polagajmo po-
zornosti hrani? Najmočnejši razlog je v tem, da takšne 
pogostitve bolj odbijejo ljudi, ki so željni druženja in 
molitve, ker nas pogostitve nekako zavezujejo. Prepričan 
sem, da se bodo sosedje in tudi drugi ljudje, ki bodo vi-
deli oglas v župnijskem listu z večjim veseljem udeležili 
takšnega druženja, če se dogovorimo o poudarku na mo-
litvi, druženju in prepevanju. Gostoljubnost bomo imeli 
priložnost izkazati še na mnogo drugih načinov, saj je 
ravno tako pomembna, le da ne hromi duhovnega na-
mena ali ne stopi v ospredje. 

--------------------------------
Florjanovo 2016

Vabljeni v soboto, 7. maja, ob 19.00 v cerkev sv. Mar-
tina Laško, na slovesno procesijo, sveto mašo in skupno 
praznovanje. Po prekinitvi obhajanja te slovesnosti po drugi 
svetovni vojni, bomo letos ta praznik obhajali v nekoliko spre-
menjeni obliki četro leto. Leta 2013 smo navedli nekaj razlogov:
- več stoletno druženje slavja hvaležnosti ob spominu na pos-
vetitev starodavne laške cerkve sv. Martina kot pražupnije,
- spomin na ustanovitev »požarne brambe«,
- počastitev sv. Florjana, ki je v Laškem, zaradi požara leta 
1840, bil še posebej čaščen,
- na dan sv. Florjana je bila leta 1945 znova, po strahotnih 
letih vojne, v slovenskem jeziku pri sveti maši zapeta slov-
enska pesem Veš o Marija.

Slovesnaost bomo pričeli na trgu pred cerkvijo, kjer po 
blagoslovu v procesiji z banderami in kipom sv. Florjana 
vstopimo v cerkev. K slovesnosti procesije ste vabljeni 
predstavniki podružničnih cerkva z banderami, predstavniki 
dobrodelnih in humanitarnih društev, ter vsi, ki vam je blizu 
varovanje narave (praporščaki s prapori in spremljevalci v 
uniformah).  Po slovesni maši bo druženje pred cerkvijo.

Zahvala za krašenje v aprilu zaselku Laško. V maju kra-
sijo vasi Gaberno, Lahomšek, Trojno in Ojstro.



Znamenja, ki nas nagovarjajo

Nadalejvanje predstavitev znamenj zapisa Jančija 
Krašovca, ki je  obiskal  znamenja: 

Mežnarjeva 
kapelica 

M e ž n a r j e v a 
kapelica stoji na 
Šmohorju, na meji 
med Hrebčarjevo 
in Mežnarjevo 
domačijo. Postavili 
so jo med leto-
ma 1800 in 1850. 
Včasih so na mestu, 
kjer stoji kapelica, 
bile njive, zato so 
se verjetno ob njej 
ustavljali in molili 
za dobro letino. Ra-

zlog postavitve kapelice ni znan.
Znamenje je zidano. Streha kapelice je dvokapna in 
pokrita z bobrovcem. Na čelni strani je odprta in na 
vsaki strani sta v sredini majhna stebra, nad njima je do 
začetka strehe profi liran zidec in v sredini je napis ihs. 
V notranjosti so tri niše, stranski sta samo poslikani z 
rastlinskim vzorcem, nad mini menzo – oltarjem je za 
zastekljenim oknom razpelo s korpusom.
Pobudo in organizacijo za renoviranje znamenja je pre-
vzel gospod Peter Hrastelj. Leta 2008 je bila renovi-
rana: vratca za kapelico je izdelal gospod Janez Krivec, 
ostala obnovitvena dela je opravil neznani mojster iz 
okolice Žalca. Istega leta jo je blagoslovil takratni laški 
nadžupnik gospod Jože Horvat.

Lešnikova kapelica
Lešnikova kapelica stoji v Šmohorju, ob križišču poti 
Šmohor – Rečica in so jo postavili med letoma 1700 in 
1750. Posvečena je svetemu Janezu od Križa. Je zidana 
in je odprta le na čelni strani, kjer je v ozadju stene za 
zastekljenim oknom kip omenjenega svetnika. V levi 
roki drži cvetlice, v desni križ. Streha znamenja je dvo-

kapna in pokrita z 
bobrovcem.
Posek gozda na 
strmem pobočju 
pod kapelico je bilo 
nevarno in težko 
delo, zato so last-
niki zemljišča, po 
domače Lešnikovi, 
dali postaviti 
kapelico v čast 
svetemu Janezu od 
Križa. Kip je bil 
narejen iz lesa, a ga 
je zob časa povsem 
uničil. Renovirati 
ga je dal gospod 

Matjaž Pikl, ki živi v bližini. Vendar je bil kip tako 
uničen, da se je izdelovalec odločil, da naredi novega.
Leta 2005 so kapelico obnovili. Istega leta jo je blago-
slovil takratni laški nadžupnik gospod Jože Horvat.Last-
niki znamenja so Mačkovi iz Spodnje Rečice, ki ga tudi 
vzdržujejo in krasijo.

Spet kliče nas venčani maj

Pomladni čas neustavljivo kliče v življenje prečudovito 
naravo. Kdo ve zakaj so se v davni preteklosti odločili, 
da ta mesec še posebej posvetijo Mariji? Preteklost 
slovenske identitete kot naroda ima svoje korenine še 
posebej močno zraščene z njo. Toliko zvrsti umetnosti 
ji skuša posvetiti vse najlepše in najdragocenejše kar 
zna in premore. Ker se letos še posebej ustavljamo ob 
znamenjih, ki so jih predniki v teh krajih postavljali, 
kot odraz vernosti, hvaležnosti in zaupanja v Božje in 
Marijino materinsko varstvo, nam ta znamenja še pose-
bej zgovorno nakazujejo smer naše življenjske poti. Vse 
upodobitve Marije v naših krajih in postavitve kapelic 
njej v čast, nas skušajo privesti do zaupanja v njeno 
varstvo in pomoč. V koledarju obhajamo veliko število 
Marijinih praznikov. Slovesnejših in preprostih. Zato so 
tudi številne različne upodobitve Marijine podobe tako 
raznovrstne. 

Šmarnične pobožnosti
V RADOBLJAH
Na razdalji slabega kilometra imamo v naši vasi tri 
kapelice posvečene Mariji (Bolčina, Pušnik, Vetrih). 
Na seji ŽPS smo sklenili, da oživimo duhovno druženje 
v Marijinem mesecu po naših vaseh v eni od majskih 
nedelj. Prvo od tovrstnih srečanj pri Mariji bo v nedel-
jo, 8. maja ob 18. uri pri PUŠNIKOVI kapeli. Prisrčno 
vabljeni vaščani naše vasi in vsi, ki zaupate v Marijino 
varstvo in pomoč.
V vasi STOPCE bodo ob nedeljskih popoldnevih 
šmarnice pri naslednjih znamenjih:
1. maja pri Hrastnikovi kapelici,
8. maja pri Brečkovem križu,
16. maja pri Zemetovi kapeli,
24. maja pri Zemetovem križu.
Z velikim veseljem bomo tudi v prihodnjih številkah 
sporočili o podobnem druženju v Marijinem mesecu 
maju.
Namen teh zbiranj in molitve je v prvi vrsti ob naših 
starodavnih znamenjih zbirati svoja srca v molitvi ali 
prepevanju svetih pesmi. Takšne oblike druženja go-
tovo pripomorejo k dobrim sosedskim odnosom in 
medsebojnemu čutenju, še posebej, ko se znajdemo v 
preizkušnjah. 
V času, ko je vse večje pomanjkanje duhovnih poklicev 
in prihajamo v obdobja, ko ne bo več samoumevno, 
da bo duhovnik lahko navzoč vsako nedeljo v župniji, 
predvidevajo bogoslužne knjige druženje v občestvu 
pod vodstvom stalnega diakona ali laika. Obhajanje 
ljudskih pobožnosti v maju, ki so tradicija tudi naših 
župnij, ko je bilo v zadnjih stoletjih dovolj duhovnih 
poklicev, so najmanj boleč prehod in uvajanje krist-
janov za oblikovanje takšnih bogoslužij, ki nam bodo 
kmalu postala neobhodna realnost. Zelo pomembno je, 
da bomo zmogli in znali namesto ukinjanja svetih maš 
združevati naša občestva ob dneh, ko duhovnik ne bo 
mogel biti fi zično navzoč pri nedeljskem bogoslužju, 
ampak se bodo morali ljudje sami oraganirzirati. 
Rad bi poudaril, da ni namen teh druženj pogostitev 
s hrano in pijačo. (Če že kdo želi, naj bo zgolj 


